
5/4/17 

 
   ಚಿತ್ರಃ ಮಾಯಕೆಲ ಫೋರಮನ್  

 

  ಲೆೋಖಿಕೆಃ ಜನೆಟ ಚಾಟಟರ್ಟ 



5/4/17 

ಜನರಲ್ 

ಲೆೋಖಿಕೆಃ  
ಜನೆಟ ಚಾಟಟರ್ಟ 

 

ಚಿತ್ರಗಳ ಃ  
ಮಾಯಕೆಲ ಫೋರಮನ್ 

 

ಕನನಡಕೆೆ 
ಪ್ರಭಾಕರ ನಾನಾವಟಿ 

 



ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಜನರಲ್ ಇದದನು. 



5/4/17 



5/4/17 

ನರ್ುಕಿನಲಿ್ಲಯೋ ಎಲಿ ಸೆೈನಿಕರು ಪ್ರೆೋಡ ಗ್ರಿಂಡಿನ ಮೋಲೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದ 
ಯುನಿಫಾಮಟನುನ ಹಾಕಿಕೆ ಿಂಡು ಲೆಫ್ಟ – ರಾಯಿಟ ಎಿಂದು ಕ ಗುತ್ತ ಕವಾಯತ್ುತ 
ಮಾಡುತ್ತತದದರು.  



5/4/17 

ಮುಿಂಜಾವಿನ ಪ್ರೆೋಡ ಮುಗಿದ ಮೋಲೆ ಎಲಿ ಸೆೈನಿಕರು ತ್ಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೆ ಟಟ 
ಕೆೋಲರ್ಕೆೆ ಗುಿಂಪ್ು ಗುಿಂಪಾಗಿ ತೆರಳ ತ್ತತದದರು. ಕೆಲವರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು, 
ಕೆಲವರು ಕುದುರೆಗೆ ಹುಲುಿ ತ್ತನಿನರ್ಲು, ಇನ ನ ಕೆಲವರು ಕುದುರೆಯಮೋಲೆ 
ರ್ವಾರಿ ಮಾಡಿ ತ್ತರುಗಾಡಲು ಹೆ ೋಗುತ್ತತದದರು.  



5/4/17 

ರಾತ್ತರಯ ರ್ಮಯದಲಿ್ಲ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಿಂತ್ತೆ ಇದ್ಾದಗ ಜನರಲ್ ಜೆ ೋಧಪ್ುರ 
ಪ್ುರ್ತಕಗಳನುನ ಓದುತ್ತತದದನು. ಇಡಿೋ ಜಗತ್ತತನಲಿ್ಲಯ ಹೆರ್ರು ಗಳಿಸ್ತ್ರದ ಜನರಲರು 
ಯುದಧಗಳನುನ ಹೆೋಗೆ ಗೆಲುಿತ್ತತದದರು ಎಿಂಬುದರ ಅಭಾಾರ್ವನುನ ಆತ್ ಮಾಡುತ್ತತದದನು. ಈ 
ಶೂರ ವಿೋರರ ಕತೆ ಓದುವಾಗ ತಾನು ಕ ಡ ಒಿಂದು ದಿನ ಅವರಷೆಟೋ ಹೆರ್ರು 
ಗಳಿರ್ಬೆೋಕೆಿಂದು ಅವನಿಗೆ ಅನಿನರ್ುತ್ತತತ್ುತ. ಆ ದಿನದ ದ್ಾರಿಯನುನ ಅವನು ಕಾಯುತ್ತತದದನು. 
ಪ್ುರ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ ಅವನ ಹೆರ್ರು ಬರುವದು, ಎಲಿ ಸೆೈನಿಕರು ಅವನ ಜಯಘ ೋಷಣೆ 
ಮಾಡುವರು ಎಿಂದು ಅವನ ಹಿಂಬಲ.  



5/4/17 

ಒಿಂದು ಬಿಡುವಿನ ದಿನ ತ್ನನ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯ ಮೋಲೆ 
ಕುಳಿತ್ು ಅಡವಿಯ ಬದಿಯ ದ್ಾರಿಯಿಿಂದ ಜನರಲ್ 
ಹೆ ೋಗುತ್ತತದದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಿಂದು ಕೆಿಂಪ್ು ನರಿ ಕುದುರೆಯ 
ಎದುರಿನಿಿಂದ ಓಡಿ ಹೆ ೋಯಿತ್ು. ನರಿಯನುನ ನೆ ೋಡಿ 
ಕುದುರೆ ಅಿಂಜಿ ಹೆ ೋಯಿತ್ು. ಮುಿಂಗಾಲುಗಳನುನ 
ಮೋಲೆತ್ತತ ಹಿಂಗಾಲುಗಳ ಮೋಲೆ ನಿಲಿತೆ ಡಗಿತ್ು. ಈ 
ಗೆ ಿಂದಲದಲಿ್ಲ ಜನರಲ್ ನೆಲದ ಮೋಲೆ ಬಿದದನು. 
ಹುಲಿ್ಲನ ಮೋಲೆ ಬಿದಿದದದರಿಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪೆಟುಟ ತಾಗಲ್ಲಲಿ. 
ಆದರೆ ಕುದುರೆ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಓಡಿ ಹೆ ೋಯಿತ್ು.  





5/4/17 

ಕುದುರೆಯ ಮೋಲ್ಲಿಂದ ಬಿದದರ  ಅಷುಟ ಪೆಟುಟ ಹತ್ತತರಲ್ಲಲಿ. ಆತ್ನು ಮೃದುವಾದ 
ಹುಲಿ್ಲನ ಮೋಲೆ ಬಿದಿದದದರಿಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನೆ ೋವಿರಲ್ಲಲಿ. ಹುಲಿ್ಲನ ಮೃದುತ್ನ ಹಾಗು 
ಅದರ ವಾರ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ಹಡಿಸ್ತ್ರತ್ು. ಬಿದದಲ್ಲಿಿಂದ ಏಳಲೆೋ ಬಾರದು ಎಿಂದು ಅವನಿಗೆ 
ಅನಿನರ್ತೆ ಡಗಿತ್ು. ರ್ ಯಟನ ಕಡೆ ನೆ ೋಡುತ್ತ ಆತ್ ಮಲಗಿಕೆ ಿಂಡನು. 



            ಸಾಕಷುಟ ರ್ಮಯ ಮಲಗಿಯಾದ ಮೋಲೆ ಛಾವಣಿಗೆ 
ತೆರಳ ವ ನೆನಪ್ು ಅವನಿಗೆ ಆಯಿತ್ು. ಮನರ್ಸನುನ ಗಟಿಟ 
ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೆಜೆೆ ಇಡತೆ ಡಗಿದನು.  ಈ 
ದ್ಾರಿಯಿಿಂದ ಆತ್ ಹಾಗು ಅವನ ಸೆೈನಾ ಸಾಕಷುಟ 
ವೆೋಳ  ೆ  ಹೆ ೋಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಿಂದು ಮಾತ್ರ 
ಏನೆ ೋ ಹೆ ರ್ದನುನ ನೆ ೋಡುತ್ತತರುವ ಹಾಗೆ 
ಅನಿನರ್ತೆ ಡಗಿತ್ು. ಆತ್ನು ಸಾಕಷುಟ ವೆೋಳ  ೆಕುದುರೆಯ 
ಮೋಲೆ ಕುಳಿತ್ು ಹೆ ೋಗಿದದರಿಿಂದ ಈ ಪ್ರಿರ್ರದಲಿ್ಲಯ 
ರ್ಿಂಗತ್ತಗಳ  ಲಕ್ಷಕೆೆ ಬಿಂದಿರಲ್ಲಕಿೆಲಿ.  

        ದ್ಾರಿಯಲಿ್ಲ  ಮೊಲಗಳ , ಇಣಚಿಗಳ  ಓಡಾಡುತ್ತತದದವು.  
ಇಲ್ಲಗಳ  ಜಿಗಿದ್ಾಡುತ್ತತದದವು. ಪಾರಿವಾಳಗಳ  ಹಾಗು 
ನವಿಲುಗಳ  ಕ ಡ ಅವನಿಗೆ ಕಿಂಡವು.  

         .  





ಹಕಿೆಗಳ ಹಾಡುಗಳನುನ ಅವನು 
ಕೆೋಳತೆ ಡಗಿದನು. ಅಿಂದ ಚೆಿಂದದ 
ಹ ವುಗಳಿಿಂದ ಸ್ತ್ರಿಂಗರಿಸ್ತ್ರದ ಹಾಗಿರುವ 
ಅಡವಿಯ ಹತ್ತತರ ಬಿಂದ್ಾಗ ಅವನಿಗೆ 
ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತ್ು. ಅದು ಒಿಂದು ಬಹು 
ಮನಸೆಳೆಯುವ ದೃಶಾವಾಗಿತ್ುತ. 
ಇಷೆ ಟಿಂದು ಬಣಣಬಣಣದ ಹ ಗಳಿದದ ಬಗೆೆ 
ಅವನು ಕಲಿನೆ ಕ ಡ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ.  
 

ಜನರಲ್ ಜೆ ೋಧಪ್ುರ ಒಿಂದಿಷುಟ ರ್ಮಯ  
ರ್ತಬಧವಾಗಿ ನಿಿಂತ್ು ಬಿಟಟನು. ಆಮೋಲೆ 
ಮಲಿನೆ  ನಡೆಯತೆ ಡಗಿದನು.  ಹ ವಿನ 
ಹಾಸ್ತ್ರಗೆಯ ಮೋಲೆ ಹೆ ೋಗಿ ಕುಳಿತ್ನು. 
ಜೆೋನೆ ನಣಗಳ  ಹ ವುಗಳನುನ 
ಮುತ್ತತದದವು. ಹ ವಿನ ರರ್ವನುನ 
ಹೋರುತ್ತತದದವು. ಒಿಂದ್ಾದರ  ಜೆೋನೆ ನಣ 
ಅವನ ಮ ಗಿನ ಮೋಲೆ ಕುಳಿತ್ು 
ಕೆ ಳಳಬಹುದ್ೆಿಂದು ಅವನ ಅಿಂಜಿಕೆ.  
ಜೆನೆ ನಣಗಳೆಲಿ ತ್ಮಮ ಕೆಲರ್ದಲಿ್ಲ 
ಇದದದದರಿಿಂದ ಜನರಲಕಡೆ ನೆ ೋಡಲು 
ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ುರರ್ತ್ುತ ಇರಲ್ಲಲಿ.    







ಆತ್ನು ಹ ಗಳನುನ  ಹಾಗು ಜೆೋನೆ ನಣಗಳನುನ ಸಾಕಷುಟ ವೆೋಳ  ೆನೆ ೋಡುತ್ತ ಕುಳಿತ್ನು. ಎಲಿ 
ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಿಂತ್ತೆ. ಒಿಂದಿಷುಟ ರ್ಪ್ಿಳವಿಲಿ. ಇದ್ೆಲಿ ಈ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹೆೋಗೆ ತ್ತಳಿಯಲ್ಲಲಿ 
ಎಿಂದು ಆಶಚಯಟಪ್ಟಟನು. ಎದುದ ನಿಿಂತಾಗ ತಾನು ಹ ಗಳ ಮೋಲೆ ಕುಳಿತ್ತದದರ ಅರಿವು 
ಆಯಿತ್ು. ಕ ತ್ಲಿ್ಲಯ ಹ ಗಳೆಲಿ ಬಾಡಿದದವು. ಈ ಹ ಗಳಿಿಂದ ದ ರಹೆ ೋಗಲೆೋ 
ಬಾರದ್ೆಿಂದು ಅವನಿಗೆ ಅನಿನರ್ತೆ ಡಗಿತ್ು.   ಆದರೆ ಸೆೈನಿಕರ ಛಾವಣಿಗೆ 
ಹೆ ೋಗಲೆೋಬೆೋಕಿತ್ುತ. ಅಲಿ್ಲಯ ಎರಡು ಹ ಗಳನುನ ಕಿತ್ತತ ಕೆೈಯಲಿ್ಲ ಹಡಿದುಕೆ ಿಂಡು 
ಹೆ ೋಗತೆ ಡಗಿದನು.    





ಜನರಲ್ ಜೆ ೋಧಪ್ುರ ಛಾವಣಿ ತ್ಲುಪ್ಪದ್ಾಗ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಕೆೈಯಲಿ್ಲದದ ಹ ಗಳನುನ 
ನಿೋರಿರುವ ಪಾತೆರಯಲಿ್ಲಟುಟ ಆತ್ ಮಲಗಿದನು.   
 

ಆ ರಾತ್ತರ ನಿದ್ೆದಯಲಿ್ಲದ್ಾದಗ ಆತ್ನು ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ಕನರ್ುಗಳನುನ ಕಿಂಡನು. ಹಕಿೆಗಳ , 
ಪಾರಣಿಗಳ , ರ್ ಯಟ, ಹ ವುಗಳ  ಪ್ರೆೋಡ ಮಾಡುವ ಸೆೈನಿಕರ ಹಾಗೆ ಕಿಂಡವು. 
ಸಾವಿರಾರು ಸೆೈನಿಕರ ಕಾಲನಡಿಗೆ ರ್ಪ್ಿಳಕೆೆ ಅಿಂಜಿ ಎಲಿ ಹಕಿೆಗಳ  ಹಾಗು ಪಾರಣಿಗಳ  
ಓಡಿಹೆ ೋದವು. ಸೆೈನಿಕರೆಲಿ ಹ ಗಳನುನ ಕಾಲ್ಲನಿಿಂದ ತ್ುಳಿದು ಮುದ್ೆದ ಮಾಡಿದದರು.  
ಜನರಲಗೆ ಸಾಕಷುಟ ಸ್ತ್ರಟುಟ ಬಿಂದಿತ್ು. ನಿಲಿ್ಲ, ನಿಲಿ್ಲ, ಎಿಂದು ಕ ಗತೆ ಡಗಿದನು. ಆದರೆ 
ಇದ್ೆಲಿ ಕನರ್ು ಎಿಂದು ಅರಿವಾಯಿತ್ು. ಮತೆತ ನಿದ್ೆದ ಮಾಡಬೆೋಕೆಿಂದ್ೆನಿನರ್ತೆ ಡಗಿತ್ು. 
ಆದರೆ ನಿದ್ೆದ ಬರಲ್ಲಲಿ.     





ಅವನ ಸೆೈನಿಕರು ಹಾಗು ಅವನು ಕ ಡ ಈ ಚೆಿಂದದ ಹ ಗಳನುನ ಸಾವಿರಾರು ವೆೋಳ  ೆ
ಕಾಲ್ಲನಿಿಂದ ತ್ುಳಿದಿರಬಹುದು ಎಿಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಗೆ ತ್ತತತ್ುತ. ಈ ಸೆೈನಿಕರನುನ ನೆ ೋಡಿಯೋ 
ಪಾರಣಿಗಳೆಲಿ ಓಡಿ ಹೆ ೋಗಿರಬೆೋಕು ಎಿಂಬುದರ ಕಲಿನೆ ಅವನಿಗೆ ಇತ್ುತ.    ನಾನು ಆ ಹಕಿೆ 
ಹಾಗು ಪಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಿಂಜಿಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಏನನುನ ಮಾಡುವದಿಲಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ರ್ಹಾಯ 
ಮಾಡುವೆ. ಹ  ಹಾಗು ಗಿಡಗಳ  ಬೆಳೆಯುವ ರ್ಲುವಾಗಿ ರ್ಹಾಯ ಮಾಡುವೆ.  ಎಿಂದು 
ಅವನು ನಿಶಚಯಿಸ್ತ್ರದನು.    



ಮರುದಿನ ಎದದಕ ಡಲೆೋ ಎಲಿ ಸೆೈನಿಕರನುನ ಪ್ರೆೋಡ ಗ್ರಿಂಡಿನ ಮೋಲೆ ಬರಹೆೋಳಿದನು.   
ನಿೋವೆಲಿರು ಇನುನ ಮುಿಂದ್ೆ ಸೆೈನಿಕರಾಗಿ ಕೆಲರ್ ಮಾಡುವ ಅವಶಾಕತೆ ಇಲಿ. ನಿಮಮ ನಿಮಮ 

ಊರಿಗೆ, ಮನೆಗೆ ಹೆ ೋಗಿ. ಅಲಿ್ಲ ನಿಮಮ ಬೆೋಸಾಯವನುನ ಮಾಡಿ.  ಅವನು 
ಹೆೋಳತೆ ಡಗಿದನು.   ನಮಮ  ಈ ದ್ೆೋಶ ಬಹು ರ್ುಿಂದರವಾದ ದ್ೆೋಶ. ಅದನುನ ಮತ್ತಷುಟ 
ರ್ುಿಂದರ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲಿರ  ಪ್ರಯತ್ತನರ್ುವ. ಅದಕಾೆಗಿ ನಿೋವು ನನಗೆ ರ್ಹಾಯ ಮಾಡಿ  
ಎಿಂದು ಬಿನನಯಿಸ್ತ್ರದನು.     

ಎಲಿರಿಗ  ರ್ಿಂಭ್ರಮವೆೋ ರ್ಿಂಭ್ರಮ. ಜನರಲ್ ಕ ಡ ಆನಿಂದಿತ್ನಾದನು.    





ಒಕೆಲ್ಲಗರೆಲಿ ಹೆ ಲಕೆೆ ಹೆ ೋಗಿ ಹೆ ಲಗೆಲರ್ 
ಮಾಡತೆ ಡಗಿದರು. ಬಿೋಜಗಳನುನ ನೆಟಿಟ ಬೆಳ  ೆಎತ್ತರವಾಗುವ 
ಹಾಗು ರ್ುಗಿೆಯ ದ್ಾರಿ ನೆ ೋಡತೆ ಡಗಿದರು.    





ಮೋನುಗಾರರೆಲಿ ತ್ಮಮ ಬಲೆಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ದ್ೆ ೋಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತ್ು 
ಮೋನುಗಳನುನ ಹಡಿಯಲ್ಲಕೆೆ ರ್ಮುದರದಲಿ್ಲ ಇಳಿದರು.    



  

ಜನರಲನು ಕಟಟಡಗಳನುನ ಕಟುಟವವರನೆನಲಿ ಒಟಿಟಗೆ ಕರೆದು ಈ ದ್ೆೋಶದಲಿ್ಲಯ ಎಲಿ ಸೆೈನಿಕ 
ಬಡಾವಣೆಗಳ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ನಗರಗಳನುನ ಕಟಟಲು ಪೆರೋರೆೋಪ್ಪಸ್ತ್ರದನು.    



“ಆ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ , ಅಿಂಗಡಿಗಳ , ಆಟವಾಡಲು ಬಯಲು, ಹಾಗು ಉದ್ಾಾನಗಳ  
ಇರಲ್ಲ . ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು.  





  

ಜನರಲನು ಸಾಕಷುಟ 
ಉತಾಸಹತ್ನಾಗಿದದನು. 
ಎಲಿ ಕೆಲರ್ಗಳನುನ ರ್ವತ್ಃ 
ನಿಿಂತ್ು ವಿೋಕ್ಷಿರ್ುತ್ತತದದನು. 
ಕೆಲರ್ದಲಿ್ಲಯ ಪ್ರಗತ್ತ 
ನೆ ೋಡಿ ಆನಿಂದಿತ್-

ನಾಗುತ್ತತದದನು.   



ಈ ಮೊದಲು ಭೆಟಿಟಕೆ ಟಟ 
ಹ ದ್ೆ ೋಟಕ ೆ ಆತ್ನು 
ದಿನಾಲು ಹೆ ೋಗುತ್ತತದದನು.   
 

ಚ್ಳಿಗಾಲದ 
ದಿನಗಳಿದದರಿಿಂದ ಇನ ನ 
ಹ ಗಳ  ಅರಳಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಆದರ  ಹ ದ್ೆ ೋಟದಲಿ್ಲ 
ತ್ತರುಗಾಡಲು ಅವನಿಗೆ 
ಸೆೋರುತ್ತತತ್ುತ.    
 

ಕೆಲ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೋ 
ಹ ಗಳ  ಅರಳ ವವು 
ಎಿಂಬುದರ ಭ್ರವಸೆ 
ಆತ್ನಿಗಿತ್ುತ.    





ಚ್ಳಿಗಾಲ ಮುಗಿಯಿತ್ು. ಹ ಗಳ  ಅರಳತೆ ಡಗಿದವು. ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಸ್ತ್ರರು ಎಲೆಗಳ  ಕಾಣದ್ಾದವು.  
ಹೆ ಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷುಟ ಬೆಳ  ೆಬಿಂದಿತ್ುತ. ತೆನೆಗಳೆಲಿ ಧಾನಾದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿ 
ಹೆ ೋಗಿದದವು.   



ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಣುಣಗಳ  ಜೆ ೋತಾಡುತ್ತತದದವು.   
ಮೋನುಗಾರರು ಮೋನುಗಳನುನ ಹಡಿಯಲು ರ್ಮುದರದಲ್ಲಿ ಹೆ ೋಗತೆ ಡಗಿದರು. 



ಒಿಂದು ದಿನ ಜನರಲ್ 
ಜೆ ೋಧಪ್ುರನಿಗೆ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ 
ಪ್ತ್ರಗಳ  ಬಿಂದವು. ಅದರಲ್ಲಿಯ 
ಒಿಂದು ಪ್ತ್ರ ಪ್ೂವಟ ದಿಕಿೆನ ದ್ೆೋಶದ 
ಜನರಲ್ ನಿಕೆ ೋಲಾಯ ಮಾಕಟವಿಚ್ 
ಹಾಗು ಎರಡನೆ ಪ್ತ್ರ ಪ್ಶ್ಚಚಮ ದ್ೆೋಶದ 
ಜನರಲ್ ಕರ್ಟಡಟ ಇವರದಿತ್ುತ.   
 

ಇಬಬರಿಗ  ಜನರಲ್ ಜೆ ೋಧಪ್ುರನ 
ದ್ೆೋಶದಲಿ್ಲಯ ಇತ್ತತೋಚಿನ 
ಆಗುಹೆ ೋಗುಗಳನುನ ನೆ ೋಡುವ 
ತ್ವಕವಿತ್ುತ. ಈ ಜನರಲ್ 
ಜೆ ೋಧಪ್ುರನ ದ್ೆೋಶದಲಿ್ಲ ಏನು 
ನಡೆದಿದ್ೆ ಎಿಂಬುದನುನ ನೆ ೋಡುವ  
ಉತ್ುಸಕತೆ ಇತ್ುತ. ಅದಕಾೆಗಿಯೋ ಈ 
ಬಿನನಹ ಪ್ತ್ರಗಳನುನ ಅವರು 
ಬರೆದಿದದರು.    
 

ಜನರಲ್ ಜೆ ೋಧಪ್ುರನು ಕ ಡಲೆ 
ದ್ೆೋಶಕೆೆ ಭೆಟಿಟ ಕೆ ಡಲು ಔತ್ಣವನುನ 
ಕೆ ಟಟನು. ಅವರು ಬಿಂದಮೋಲೆ 
ವಿಜೃಿಂಭ್ಣೆಯಿಿಂದ ಊದಿರ್ುತ್ತ 
ಬಾರಿರ್ುತ್ತ ಬರಗೆ ಳಿಸ್ತ್ರದನು.   
ಅತ್ಾಿಂತ್ ಅಭಿಮಾನದಿಿಂದ ಈ 
ಅತ್ತಥಿಗಳನುನ ದ್ೆೋಶ ತೆ ೋರಿರ್ಲು 
ಕರೆದುಕೆ ಿಂಡು ಹೆ ೋದನು.    





ಅವರಿಗೆ ಹ -ಹಣಿಣನ ತೆ ೋಟಗಳನುನ ತೆ ೋರಿಸ್ತ್ರದನು. ದಟಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಾಡನುನ 
ತೆ ೋರಿಸ್ತ್ರದನು. ಕಾಯಿಪ್ಲೆಿ ತೆ ಪ್ಿಲುಪ್ಲೆಿ ಹಾಗು ಧಾನಾಗಳ  ಬೆಳೆದ ಹೆ ಲ, 
ತೆ ೋಟಗಳನುನ ತೆ ೋರಿಸ್ತ್ರದನು. ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯ ಕಿರೋಡಾಿಂಗಣ ಹಾಗು 
ಉದಾನಗಳನುನ ತೆ ೋರಿಸ್ತ್ರದನು. ಭೆಟಿಟ ಕೆ ಡಲು ಬಿಂದ ಜನರಲರು   



ಈ ದೆೇಶದ ಪ್ರಜೆ, ಪ್ರರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಂಜದೆ ಅಳುಕದೆ ಗೆಳೆಯರಂತೆ ಇರುವದನ್ುು 
ನೆ ೇಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಂಡರು. ಕೆ ನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರನ್ುು ತರನ್ು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು 
ನೆ ೇಡಿದ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲಯ ಹ ದೆ ೇಟ್ಕೆೆ ಕರೆದುಕೆ ಂಡು ಹೆ ೇದನ್ು.    



ಆ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷುಟ ಉದದದವರೆಗೆ ಬಣಣ 
ಬಣಣದ ಹ ಗಳ  ಹರವಿಕೆ ಿಂಡಿದದವು. 
ಸಾವಿರಾರು ಬಣಣಗಳ  ಅಲ್ಲಿ ಇದದವು. ಈ ಮ ರು 
ಜನರಲಿರು  ಹ ಗಳಿಗೆ ಧಕೆೆ ತ್ಗಲ್ಲರ್ದ್ೆ ಮಲಿನೆ 
ಕುಳಿತ್ುಕೆ ಿಂಡರು. ಮುಗುಳನಗುತ್ತ ಇದು 
ಎಷೆ ಟಿಂದು ಒಳ ಳೆಯ ಕಲಿನೆ ಇದ್ೆ. ನಿನನ ದ್ೆೋಶ 
ಜಗತ್ತತನಲ್ಲಿಯೋ ಒಿಂದು ರ್ುಿಂದರ ದ್ೆೋಶ!  ಎಿಂದು 
ಜನರಲ್ ಕರ್ಟಡಟ ಹೆ ಗಳಿದನು.    



“ಹಾಗು ನಿನನ ದ್ೆೋಶದಲಿ್ಲಯ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲಿ ರ್ುಖದಿಿಂದ ಮತ್ುತ 
ಆನಿಂದದಿಿಂದ ಜಿೋವಿರ್ುತ್ತತದ್ಾದರೆ. ಜನರಲ್ ಜೆ ೋಧಪ್ುರ ನಿೋನೆೋ 
ಈ ಜಗತ್ತತನಲ್ಲಿಯ  ಜನಪ್ಪರಯ ಜನರಲಿನಿರುವಿ ” ಎಿಂದು ಜನರಲ್ 
ಮಾಕೆ ೋಟವಿಚ್ ಹೆೋಳಿದನು.    





ಜಗತ್ತತನಲಿ್ಲಯೋ ಶೆರೋಷಠನಾದ ಹಾಗು ಜನಪ್ಪರಯತೆ ಗಳಿಸ್ತ್ರರುವ ಜನರಲ್ ಜೆ ೋಧಪ್ುರ 
ಹ ಗಳ ಮಧಾದಲಿ್ಲ ಅಡಡ ಬಿದುದ ನೆತ್ತತಗೆೋರಿದ ರ್ ಯಟನನುನ ನೆ ೋಡುತ್ತ ಮಲಗಿ 
ಬಿಟಟನು.   



 

938ರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತರಳಿದ ಜನೆಟ್ 
ಚರಟ್ಟರ್ಟ ಈ ಲೆೇಖಿಕೆ 
ಇಂಗಿಂಡದಲಿ್ಲಯ ಸೆೇಂಟ್ 
ಮರರ್ಟಟನ್ ರ್ ೆಲ ಆಫ 
ಆಟ್್ಟದಲಿ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ 
ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡಳು.   
ಎರಡನೆ ಮಹರಯುದಧದ 
ಕರಲದಲಿ್ಲಯ ಅನಿಶಿಚತತೆ 
ಹರಗು ಅಣುಯುದಧದ ಕತತಲು 
ನೆರಳು ಅವಳನ್ುು ಅರ್ವರ್ಥ-
ಗೆ ಳಿರ್ುತತದದವು. ಜಗತ್ತತನ್ಲಿ್ಲ 
ಶರಂತ್ತ ನೆಲೆರ್ಬೆೇಕು ಎಂಬ 
ಪ್ರಯತು ಅವಳು 
ಮರಡುತ್ತತದದಳು. ಇದರಿಂದಲೆೇ 
ಈ ಕತೆಯ ಜನ್ಮವರಯಿತು.    
ಅವಳು ಈಗಲ  ತನ್ು 
ಚಿತರಕೃತ್ತಗಳ 
ಪ್ರದಶಟನ್ಗಳನ್ುು 
ಏಪ್ಟಡಿರ್ುವಳು.   



ಮಾಯಕೆಲ ಫೋರಮನನು 1938ರಲ್ಲಿ 
ಹುಟಿಟದನು. ಜನೆಟನ ಜತೆ ಗೆಳೆತ್ನ ಕಾಲೆೋಜಿನಲಿ್ಲ 
ಆಯಿತ್ು. ಅವನು ಚಿಕೆವನಿದ್ಾದಗ ಅವನ ಮನೆ 
ಮೋಲೆ ಬಾಿಂಬುಗಳ  ಬಿದದವು. ಆದರ  ಆತ್ನು 
ಜಿೋವ ಉಳಿಸ್ತ್ರಕೆ ಿಂಡು ಹೆ ರಬಿದದನು. ಒಿಂದು 
ಶಾಿಂತ್ತಯುತ್ ಜಗವಿರಬೆೋಕು ಎಿಂಬ ಕನರ್ನುನ 
ಆತ್ ಕಾಣುತ್ತತದದನು. ಈ ಪ್ುರ್ತಕ ಅದರ ಫ್ಲಶುರತ್ತ.     

ಐವತ್ುತ ವರುಷಗಳ ಹಿಂದ್ೆ ಪ್ರಕಾಶ್ಚತ್ವಾದ ಈ ಪ್ುರ್ತಕಕೆೆ ಈಗಲ  ಬೆೋಡಿಕೆ ಇದ್ೆ. 
ಜಾಗತ್ತನಲಿ್ಲ ಶಾಿಂತ್ತ ಹಾಗು ಪ್ರಿರ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ರ್ಿಂದ್ೆೋಶ ಕೆ ಡುವ ಈ ಪ್ುರ್ತಕ 

ರ್ಿಂವೆೋದನೆ ಇರುವ ಓದುಗರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಚತ್ವಾಗಿ ಸೆೋರುವದು.   


